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{ من جلسة تصوير العنابي األولمبي لآلسيوية

يوم إعالمي للمنتخب األولمبي بطشقند

العنابي يختتم تدريباته إليران غدًا

يختتم منتخبنا الوطني األولمبي لكرة القدم إعداده يوم 

الغد تحضيرا لمواجهة المنتخب االيراني المقرر لها يوم 

االربعاء في استهاللية مباريات بطولة كاس آسيا.

وأجرى العنابي األولمبي جلسة تصوير في اليوم اإلعالمي 

طشقند  إلى  وصوله  بعد  باألمس  اآلسيوية  للبطولة 

القطري  المنتخب  وصلها  التي  األوزبكية..  العاصمة 

خاض  حيث  الدوحة،  في  الودية  تجاربه  اختتم  أن  بعد 

األولى  في  تعادل  األردني  نظيره  أمام  وديتين  مباراتين 

1-1، وخسر في الثانية 2-3 في المباراتين اللتين أقيمتا 
بستاد الجنوب المونديالي في الوكرة

وكان المدرب التشيلي نيكوالس كوردوفا أعلن عن قائمة 

الجانحي،  أحمد  وهم:  العبًا   23 تضم  التي  المنتخب 

محمد  زكريا،  صالح  )الغرافة(،  عصام  مصطفى 

النعيمي، )الدحيل(، جاسم جابر، أحمد سهيل، محمود 

أبوندى )العربي(، وأسامة الطيري، هاشم علي، علي مال 

السليطي  عبدالله  إبراهيم،  عبدالرشيد  )الريان(،  الله 

فيصل  طارق،  مصطفى  عبدالرزاق،  يوسف  )األهلي(، 

جاسم  أيمن،  ويوسف  )السد(،  عبدالله  ويوسف  محمد 

)الوكرة(،  عياش  محمد  )قطر(،  وليد  خالد  المهيري، 

المكي  )الشمال(،  شريف  مروان  )الخور(،  دياب  هارون 

محسن )الخريطيات(.

ويستهل العنابي مشواره بمواجهة إيران األربعاء المقبل 

باستاد بونيودكور )طشقند(، وفي الجولة الثانية يلتقي 

بكستكور  باستاد  )المستضيف(  األوزبكي  نظيره  مع 

مركازي )طشقند( يوم 4 يونيو، ويختتم دور المجموعات 

بونيودكور  باستاد  يونيو   7 التركماني  نظيره  بلقاء 

)طشقند(.

ويتطلع األدعم لحجز مقعدًا في الدور ربع النهائي، حيث 

يتأهل أول وثاني كل مجموعة.

عوض الكباشي كتب

تغيرات مرتقبة في صفوف أم صالل
»إزميت« التركية تحتضن معسكر الفريق

وزير الرياضة والشباب
يجتمع مع نظيره الغاني

خالل  نوعية  قفزة  صالل  أم  فريق  حقق 

للموسم   QNB نجوم  دوري  منافسات 

المركز  باحتالله   ،2022 ـ   2021 الكروي 

مسجال  الترتيب،  سلم  على  السادس 

في  نتائجه  مع  مقارنة  واضحا  تقدما 

احتالله  شهدت  التي  الماضي  الموسم 

الوطني  المدرب  وتمكن  العاشر،  المركز 

مع  واضحة  بصمات  ترك  من  رزق  وسام 

الجولة  في  المهمة  تسلمه  مع  الفريق 

التاسعة.

22 جولة،  25 نقطة خالل  أم صالل   وحقق 

سبع  في  وتعادله  انتصارات،  ستة  من 

هزائم،  لتسع  تعرض  فيما  مناسبات، 

تلقي  مقابل  هدفا   32 الفريق  وسجل 

شباكه لـ36 هدفا.

لوضع  صالل  أم  نادي  إدارة  وتسعى   

الكروي  الموسم  في  مختلفة  استراتيجية 

االستقرار  حالة  من  واالستفادة  الجديد، 

مبكرا،  الصفوف  تعزيز  عن  فضال  الفني، 

العد  يبدأ  أن  قبل  األولويات،  وتحديد 

العكسي النطالق دوري نجوم QNB المقرر 

المقبل،  أغسطس  شهر  مطلع  انطالقه 

والعمل على إنهاء ملف الصفقات الجديدة 

سواء كانوا محترفين أم مواطنين لتكوين 

تطلعات  تلبية  على  قادر  قوي  فريق 

انصاره.

الفني  الجهاز  يسعى  أن  المتوقع  ومن   

صفوف  في  التغييرات  بعض  إلجراء 

وفق  القادمة  االنتقاالت  فترة  خالل  الفريق 

إلى  يتطلع  الذي  رزق  وسام  المدرب  رؤية 

النجاح في موسمه الثاني مع الفريق.

 وحدد نادي أم صالل يوم 28 يونيو المقبل، 

بمدينة  اإلعداد  معسكر  النطالق  موعدا 

في  ختامه  يكون  أن  على  التركية،  إزميت 

القادم. 20 يوليو 
من  عددا  الفريق  يخوض  أن  المقرر  ومن   

المباريات الودية متدرجة المستوى، خالل 

فترة المعسكر، وسيتم االتفاق عليها الحقا.

غانم  بن  صالح  السيد  سعادة  اجتمع 

أمس،  والشباب،  الرياضة  وزير  العلي، 

وزير  يوسف،  مصطفى  السيد  سعادة  مع 

الشباب والرياضة في جمهورية غانا، الذي 

يزور البالد حاليا.

تم خالل االجتماع استعراض القضايا ذات 

الشباب  مجالي  في  المشترك  االهتمام 

ضرورة  على  الجانبان  واتفق  والرياضة، 

وتبادل  والتعاون  التنسيق  استمرار 

الخبرات واللقاءات بينهما.

خالل بيان رسمي أكد قوة العالقة مع قطر

استضافتها اللجنة األولمبية القطرية

بريطانيا تشارك في تأمين المونديال

ورشة عمل لبرنامج التطوع بكأس العالم

الدفاع  وزارة  أعلنت  قنا-  لندن- 

البريطانية، أمس، أن سالح الجو الملكي 

البريطانيين  الملكية  البحرية  وسالح 

العالم  كأس  تأمين  في  سيشاركان 

في  ستنظم  التي   ،2022 قطر   FIFA
نوفمبر وديسمبر المقبلين.

على  نشرته  بيان  في  الوزارة،  وذكرت 

توفير  سيتم  أنه  اإللكتروني،  موقعها 

عسكرية  قدرات  عبر  قطر  لدولة  الدعم 

التهديدات  من  وغيره  اإلرهاب  لمكافحة 

البطولة،  خالل  المحتملة  األخرى 

األمني  الدعم  سيشمل  ذلك  أن  موضحة 

البريطاني،  الملكية  البحرية  سالح  من 

البحث  عمليات  في  المتقدم  والتدريب 

التشغيلي  والتخطيط  األماكن،  داخل 

تقديم  وكذلك  والتحكم،  القيادة  ودعم 

المزيد من االستشارات المتخصصة.

المشترك  السرب  أن  البيان  وأضاف 

أيضا  والمعروف  »تايفون«،  مقاتالت  من 

بمهام  سيضطلع   ،»12 »السرب  باسم 

اإلرهاب  مكافحة  جهود  لدعم  جوية  أمنية 

خالل البطولة، مشيرا إلى أن هذا السرب 

يونيو  في  مشترك  كسرب  تشكيله  منذ 

منتظم  نحو  على  بتمارين  قام   ،2020
العالم  كأس  خالل  ونشره  قطر،  في 

2022 يتزامن مع انتشار كان  FIFA قطر 
مخططا له سابقا.

في  البريطانية،  الدفاع  وزارة  ونوهت 

في  المشاركة  عن  اإلعالن  بأن  بيانها، 

قطر،  في  العالم  كأس  بطولة  تأمين 

بها  قام  التي  العمل  زيارة  بعد  جاءت 

تميم  الشيخ  السمو  صاحب  حضرة 

إلى  المفدى  البالد  أمير  ثاني  آل  حمد  بن 

المملكة المتحدة األسبوع الماضي.

الدفاع  وزير  واالس  بين  السيد  وقال 

وقطر  بريطانيا  »ستكثف  البريطاني: 

في  الجوي  األمن  لتوفير  جهودهما 

العالم،  كأس  بطولة  فوق  السماوات 

جميع  من  المواطنين  أن  من  للتأكد 

أنحاء العالم بإمكانهم االستمتاع بحضور 

البطولة«.

المشترك  سربنا  بأن  سعيد  »أنا  وأضاف 

القطرية  األميرية  الجوية  القوات  مع 

في  بدوريات  سيقوم  »تايفون«  طراز  من 

الفضاء الجوي خالل البطولة«.

الدفاعي  التعاون  أن  إلى  البيان  وأشار 

وأن  األمد،  طويل  وبريطانيا  قطر  بين 

الذي  الوحيد  الشريك  تظل  قطر  دولة 

يسير معه سالح الجو الملكي البريطاني 

مع   »11 »سرب  هي  مشتركة،  أسرابا 

القوات الجوية األميرية القطرية، و»سرب 

قاعدة  في  هوك«  المشترك  التدريب 

الملكي  الجو  لسالح  التابعة  »ليمنج« 

من  يتألف  الذي   »12 و»سرب  البريطاني، 

في  المشترك  »تايفون«  طائرات  سرب 

لسالح  التابعة  »كونينغسبي«  قاعدة 

الجو الملكي البريطاني.

البيان أن الشراكات بين بريطانيا  وأكد 

وقطر تهدف إلى تزويد موظفي سالح الجو 

طيران  بساعات  القيام  بإمكانية  الملكي 

األميرية  الجوية  القوات  ومنح  متزايدة، 

تدريب  إلى  الوصول  إمكانية  القطرية 

الملكي  الجو  سالح  من  معتمد  عالمي 

استثمارات  إلى  باإلضافة  البريطاني، 

لسالح  التحتية  البنية  في  األجل  طويلة 

الجو الملكي ومرافق التدريب.

األميرية  الجوية  القوات  أن  وأضاف 

الجوي  التأمين  على  تشرف  القطرية 

وتقوم   2022 قطر   FIFA العالم  لكأس 

أن مساهمة  إلى  العمليات، الفتا  بغالبية 

المزيد  ستضيف  المتحدة  المملكة 

اكتسبتها  والتي  والقدرات،  الخبرة  من 

تنظيمها  خالل  من  جزئيا  بريطانيا 

لأللعاب األولمبية الصيفية في عام 2012.

مشاركة  أن  على  البيان  شدد  كما 

كأس  تأمين  في  قطر  لدولة  بريطانيا 

العالم يمثل دليال على العالقات الدفاعية 

القوية بين البلدين، ويعزز كذلك بشكل 

على  وقطر  المتحدة  المملكة  قدرة  أكبر 

المشتركة  األمنية  التحديات  مواجهة 

والمساهمة في تحقيق االستقرار اإلقليمي 

وحماية االزدهار واألمن المتبادلين.

{ جانب من االجتماع

{ فريق أم صالل

عمل  ورشة  القطرية  األولمبية  اللجنة  استضافت 

قطر  فيفا  العالم  بكأس  التطوع  لبرنامج  ترويجية 

واإلرث  للمشاريع  العليا  اللجنة  جهود  إطار  في   2022
األحداث  في  المتطوعين  دور  على  الضوء  لتسليط 

اللجنة  بمقر  الوسيل  بقاعة  وذلك  الكبرى،  الرياضية 

المغيصيب-  ناصر  السيد  الورشة  هذه  في  وتحدث 

العليا  باللجنة  التطوع  استراتيجية  إدارة  مدير 

والسيد  الماجد  فاطمة  والسيدة  واإلرث  للمشاريع 

كأس  منشآت  حول   - اإلدارة  موظفا  قادري-  كريم 

وقيمتها  العالم  كأس  وتعويذة  ومميزاتها   2022 العالم 

فعاليات  تنظيم  في  المتطوعين  قيمة  الثقافية، 

استراتيجية  إدارة  وأهداف  القدم  لكرة  الدولي  االتحاد 

التطوع وفقًا لمتطلبات االتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

للتطوع  األساسية  الشروط  التقديمي  العرض  وتناول 

عليها  والتدريب  التطوع  مجاالت  التسجيل،  وخطوات 

ومقر إدارة فريق المتطوعين ومجاالت التدريب والمزايا 

الحدث. نهاية  بعد  المتطوعون  سيجنيها  التي 

إطار  في  الترويجية  الورشة  استضافة  وجاءت 

العليا  باللجنة  التطوع  استراتيجية  إدارة  مع  التعاون 

)فيفا(  القدم  لكرة  الدولي  واالتحاد  واإلرث  للمشاريع 

وترويجها  القطرية  األولمبية  اللجنة  تفاعل  إلبراز 

للمتطوعين  بيانات  قاعدة  وتكوين  التطوعي  للبرنامج 

المونديالي. للحدث 

ختام البولينج باتحاد الرياضة للجميع
أسدل االتحاد القطري للرياضة للجميع الستار على منافسات البطولة المحلية للبولينج 

التي نظمها في صالة مركز قطر للبولينج، وذلك بالتعاون مع االتحاد القطري للبولينج.

وقد أسفرت النتائج عن تتويج أحمد الرويلي العب منتخب قطر للبولينج بكأس المركز 

األول والميدالية الذهبية

من ناحية أخرى شهد دوري الرياضة للجميع ألشبال الخور لكرة القدم، عن فوز فريق الخور 

على الريان بنتيجة 1/صفر في المباراة النهائية.
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»فضية وبرونزية« في المبارزة والكاراتيه بدورة األلعاب الخليجية

أبطال األدعم يواصلون حصد الميداليات

دورة  في  الميداليات  حصد  أبطالنا  واصل 

المقامة  الثالثة  الخليجية  الرياضية  األلعاب 

حاليا في دولة الكويت وتختتم غدا بمشاركة 

الدول  من  ورياضية  رياضي   1700 نحو 

ميداليتين  حققوا  حيث  الست،  الخليجية 

الحصيلة  لترتفع  أمس  وبرونزية(  )فضية 

القطرية إلى 48 ميدالية )14 ذهبية و20 فضية 

و14 برونزية(. فقد أحرز علي تركي الميدالية 

ضمن  الفلوريه  سالح  مسابقة  في  الفضية 

هاشم  أدهم  حصل  فيما  المبارزة،  منافسات 

الكاتا  مسابقة  في  البرونزية  الميدالية  على 

فردي ضمن منافسات الكاراتيه.

التتويج  من  قريبا  كان  تركي  علي  وكان 

األخطاء  بعض  لوال  الذهبية  بالميدالية 

لمنافسه  الفوز  منحت  التي  التحكيمية 

الكويتي علي عباس.

سالح  مسابقة  نهائي  إلى  تركي  علي  وتأهل 

الفلوريه بعد أن أعفي من اللعب في الدور ثمن 

الله  عبد  اآلخر  العبنا  على  فاز  فيما  النهائي، 

خليفة في الدور ربع النهائي ثم على الكويتي 

علي ناصر في الدور نصف النهائي.

لكرة  الوطني  منتخبنا  ودع  ثانية  ناحية  من 

أمس  المنافسات  للسيدات   )3  ×  3( السلة 

بعد خسارته أمام المنتخب اإلماراتي 14 / 15.

وكانت الخسارة هي الثالثة للمنتخب مقابل 

الدور  إلى  الصعود  في  فرصته  ليفقد  فوزين 

نصف النهائي.

} تصوير - عباس علي

عبد الله تاج محمد الكويت

علي تركي:

طموحي 
كان الذهبية

التأثر واضحا على العب منتخبنا  ظهر 

بعد  تركي  علي  للمبارزة  الوطني 

خسارته نهائي مسابقة سالح الفلورية 

أمام الكويتي علي عباس وحصوله على 

الميدالية الفضية.

بأنه  صحفي  تصريح  في  تركي  وقال 

التدريبات  في  كبيرا  مجهودا  بذل 

من  الماضية  الثالثة  األسابيع  خالل 

أجل التتويج بالميدالية الذهبية ولكن 

مشيرا  النهائي،  في  يحالفه  لم  الحظ 

إلى أنه سبق له الحصول على ميداليات 

ذهبية حيث كان بطال للعرب والخليج 

لفئة تحت 20 عاما والميدالية الفضية 

أول  تعتبر  أمس  عليها  حصل  التي 

ميدالية له على مستوى فوق العشرين 

في  أمله  عن  تركي  علي  وأعرب  عاما. 

مسابقة  خالل  من  التعويض 

بالميدالية  والفوز  الفرق 

هذا  في  منوها  الذهبية 

لن  المهمة  بأن  السياق 

قوة  ظل  في  سهلة  تكون 

األخرى،  المنتخبات 

منتخب  وخصوصا 

يضم  الذي  الكويت 

متمنيا  متميزين  العبين 

التوفيق.

لولوة المري عن انضمام رياضة المرأة لدورة األلعاب الخليجية:

نقطة تحول تاريخية
الدوحة - قنا- أكدت السيدة لولوة المري، 

أن  القطرية،  المرأة  رياضة  لجنة  رئيسة 

األلعاب  دورة  إلى  المرأة  رياضة  انضمام 

يعد  بالكويت  حاليا  المقامة  الخليجية 

الرياضة  تاريخ  في  مهمة  تحول  نقطة 

النسائية.

وقالت لولوة المري، في تصريحات خاصة 

تواجد  إن  »قنا«،  القطرية  األنباء  لوكالة 

الكبرى  التظاهرات  في  ومشاركتها  المرأة 

إلى  سيدفع  وهذا  كبرى  إضافة  يعتبر 

المجال  في  التقدم  من  المزيد  تحقيق 

على  الجميع  وتحفيز  الرياضي، 

ودفع  الفاعلة  المشاركة 

الرياضي  التقدم  عجلة 

لألمام.

الهدف  أن  وأضافت 

زيادة  هو  األساسي 

مشاركة  نسبة 

في  السيدات 

أن  بعد  الرياضة 

تقتصر  كانت 

حصص  على 

البدنية  التربية 

بالمدارس  )الرياضية( 

نعمل  فنحن  ولذلك  فقط، 

في  رياضية  فعاليات  تنظيم  على 

الجماعية  والرياضات  األلعاب  مختلف 

القوى  وألعاب  القدم  كرة  مثل  والفردية، 

والكرة الطائرة لتحقيق النتيجة المرجوة، 

وبالتعاون مع االتحادات الرياضية.

وأشارت المري إلى أن لجنة رياضة المرأة 

األولمبي  البرنامج  بدعم  تقوم  القطرية 

المدرسي في قطر، وبرنامج كن رياضيا، 

إعداد  وبرامج  للدولة،  الرياضي  واليوم 

زيادة  أن  معتبرة  والحكمات،  المدربات 

هو  للرياضات  السيدات  ممارسة  قاعدة 

باألرقام  منوهة  للجنة،  األساسي  الهدف 

الكبيرة التي تحققت في الفترة األخيرة.

كبيرا  إقباال  هناك  إن  المري  لولوة  وقالت 

الرياضية  التظاهرات  في  المشاركة  على 

عدد  ازداد  حيث  اللجنة،  قبل  من 

عضو،   500 لدنيا  فحاليا  المشاركات، 

بطولة،   365 في  وشاركنا  مشارك،  و2354 

معربة  ميدالية،   834 إحراز  في  ونجحنا 

في  النجاحات  تتواصل  أن  أملها  عن 

مختلف الرياضات ووصول المرأة القطرية 

لمكانة مرموقة رياضيا.

الخليجية  األلعاب  دورة  أن  المري  وبينت 

المقامة في الكويت حاليا، تشهد مشاركة 

المرأة القطرية، في ثالثة ألعاب، وهي كرة 

السلة، وألعاب القوى، والدراجات الهوائية، 

اإليجابية،  المشاركة  إلى  ولفتت 

سمر  حصدت  حيث 

الميدالية  منصوري 

لمسابقة  الذهبية 

بالزانة،  القفز 

سجى  وأحرزت 

سعدون الميدالية 

لسباق  البرونزية 

حواجز،  متر   400
حصدت  بينما 

الناجي  رانيا 

الفضية  الميدالية 

لمسابقة رمي المطرقة، 

تمام  ليال  حصدت  فيما 

لمسابقة  الفضية  الميدالية 

سعدون  سجى  وتوجت  السباعي، 

بالميدالية البرونزية لمسابقة السباعي، 

الميدالية  منصوري  سمر  وحصدت 

البرونزية لمسابقة الوثب الثالثي.

رياضة  لجنة  أن  على  المري  وشددت 

المرأة القطرية حريصة على إعطاء فرصة 

الرياضة  في  المشاركة  من  االستفادة 

فرص  وتوفير  قطر،  في  والنساء  للفتيات 

وجعلها  الرياضة  في  لالشتراك  لهن  اإللهام 

اللجنة  أطلقت  لذلك  حياتهن،  من  جزءا 

أهدافها  تواكب  التي  استراتيجيتها، 

القطاع  خدمة  في  وتسهم  وتطلعاتها، 

دولة  في  المرأة  رياضة  وتطوير  الرياضي 

قطر.

{ لولوة المري

أدعم التنس يخسر أمام الكويت
خسر منتخبنا الوطني 

للتنس أمام نظيره الكويتي 

1 / 2 أمس في ثاني مبارياته 
ضمن مسابقة الفرق بدورة 

األلعاب الرياضية الخليجية 

الثالثة.

ففي مباراة الفردي األولى 

خسر العبنا موسى شنان أمام 

الكويتي عبد الحميد مبارك 

صفر / 2 بواقع ) 2 / 6 و4 / 6 

(، وفي مباراة الفردي الثانية 

خسر راشد نواف أمام عيسى 

قبازرد صفر / 2 ) 3 / 6 و4 / 6 (، 

وفي مباراة الزوجي فاز الثنائي 

موسى شنان وراشد نواف على 

الثنائي الكويتي علي الشطي 

وبدر عنتر 2 / صفر ) 6 / 3 

و6 / 2 (. وسوف يخوض 

منتخبنا الوطني للتنس 

مباراته الثالثة اليوم أمام 

المنتخب السعودي، 

قبل أن يختتم مشواره 

غدا بمالقاة المنتخب 

{ موسى شنانالبحريني.

ذهبية اليد بين األدعم والبحرين
الميدالية  على  المنافسة  انحصرت 

منتخبنا  بين  رسميا  اليد  لكرة  الذهبية 

الوطني والمنتخب البحريني لتكون بذلك 

حاسمة  الدورة  ختام  في  غدا  مواجهتهما 

لتحديد صاحب الميدالية الذهبية.

فوزه  البحريني  المنتخب  حقق  فقد 

نظيره  حساب  على  أمس  تواليا  الثالث 
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من  حقق  الذي  الوطني،  منتخبنا  مع  ويتساوى  نقاط  ست  إلى 

على  بالفوز  الماضية  الثالث  مبارياته  في  الكاملة  العالمة  جانبه 

السعودية واإلمارات والكويت.

اليوم  راحة  اليد  كرة  منافسات  في  المشاركة  المنتخبات  وتنال 

على أن تقام مباراتان غدا في اليوم الختامي حيث يلتقي في األولى 

اإلمارات والسعودية، فيما تجمع الثانية منتخبنا والبحرين على 

الخليجية  الرياضية  األلعاب  دورة  في  األخيرة  الذهبية  الميدالية 

الثالثة.

الترتيب العام 
للميداليات
ابتعدت الكويت في 

صدارة جدول الترتيب 

العام للميداليات ف 

بمجموع 84 ميدالية منها 

31 ذهبية و23 فضية و30 
برونزية، وتليها البحرين 

في المركز الثاني 

بمجموع 57 ميدالية منها 

20 ذهبية و21 فضية و16 
برونزية، واإلمارات في 

المركز الثالث بمجموع 

44 ميدالية بواقع 18 
ذهبية و15 فضية و11 

برونزية، وقطر في المركز 

الرابع برصيد 48 ميدالية 

منها 14 ذهبية و20 فضية 

و14 برونزية.

المضاحكة أشاد بالتنظيم الكويتيالغانم رئيس اتحاد المبارزة:

فليطح يستقبل مدير الوفد اإلداري تركي كان مؤهال لإلنجاز
أكد عبد الله علي الغانم رئيس االتحاد القطري 

للمبارزة، على أن الطموح كان هو حصول علي تركي 

على الميدالية الذهبية في مسابقة سالح الفلوريه 

وقال بأن الفرصة كانت كبيرة في التتويج بالذهبية 

ألن مستوى علي تركي يؤهله لذلك ولكن التوفيق 

لم يحالفه في النهائي أمام الالعب الكويتي، وهذه 

هي رياضة المبارزة حيث تتغير النتائج في الثواني 

األخيرة وتبقى الميدالية الفضية إنجازا جيدا والقادم 

أفضل.

وأضاف بأن الفرصة قائمة في إحراز الميدالية 

الذهبية على مستوى الفرق في سالح الفلوريه رغم أن 

منتخبنا يضم العبين ناشئين يتم إعدادهم لدورة 

األلعاب اآلسيوية 2030 في الدوحة معربا عن أمله 

في تحقيق الميدالية الذهبية التي تم التخطيط لها 

لتعزيز رصيد قطر من الميداليات في هذه الدورة.

استقبل الدكتور حمود فليطح المدير العام 

للهيئة العامة للرياضة بدولة الكويت أمس، 

ناصر المضاحكة مدير الوفد اإلداري القطري 

بدورة األلعاب الرياضية الخليجية الثالثة 

وأحمد خليل ومحمد السعدي عضوي الوفد.

وأشاد المضاحكة خالل اللقاء بالتنظيم الكويتي 

المميز لدورة األلعاب الرياضية الخليجية، 

وتسخير كافة اإلمكانات إلخراجها بأفضل صورة 

مقدما الشكر لدولة الكويت حكومة وشعبا على 

حسن االستقبال وكرم الضيافة وتوفير جميع 

سبل الراحة للوفود المشاركة في الدورة.

كما جرى تبادل الدروع التذكارية في ختام 

اللقاء الذي حضره أيضا مشعل الهدبة نائب 

المدير العام للهيئة العامة للرياضة الكويتية 

لقطاع الرياضة للجميع.

{ من تتويج أبطال المبارزة { أدهم هاشم { من منافسات المبارزة

{ علي تركي


